
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Δ. 15/Δ’/οικ. 18271/585 
   Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ. 15/Δ΄/οικ. 16486/500/ 

7-5-2020 υπουργικής απόφασης (Β' 1775).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου όγδοου της από 

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) 
«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπει-
ών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID - 19, 
τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας 
και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς 
και της δημόσιας διοίκησης» (Α' 68), η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), όπως τροποποι-
ήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο εικοστό πέμπτο 
της από 30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID - 19 και άλλες κατε-
πείγουσες διατάξεις» (Α' 75), η οποία κυρώθηκε με το 
άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με το άρθρο 10 του ν. 4684/2020 (Α' 86).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (Α' 168) «Οργανισμός 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 (Α' 119) «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

5. Το π.δ. 83/2019 (Α' 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

6. Την υπ’ αρ. Δ. 15/Δ΄/οικ. 16486/500/7-5-2020 υπουρ-
γική απόφαση (Β' 1775).

7. Την υπ’ αρ. Α. 1074/2-4-2020 απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερει-
ών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. 
(Α΄ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία 
λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση 
των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 
COVID -19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρη-
ματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας 

της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Β' 1159), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Α. 1085/13-4-2020 από-
φαση του Υφυπουργού Οικονομικών (Β' 1388).

8. Την υπ’ αρ. Δ. 15/Δ’/οικ. 16484/499/7-5-2020 απόφα-
ση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων (Β' 1775), όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αρ. Δ. 15/Δ’/οικ. 18045/576/25-5-2020 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων (Β' 2029), και ισχύει.

9. Το υπ’ αρ. οικ. 18387/1052/15-5-2020 εισηγητικό 
σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, βάσει του άρθρου 24 παρ. 5 περίπτωση ε του 
ν. 4270/2014 (Α' 143), όπως αντικαταστάθηκε με το 34 
παρ. 1 του ν. 4484/2017 (Α' 110).

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον επιβάρυνση στον προ-
ϋπολογισμό της γενικής κυβέρνησης, αποφασίζουμε:

1. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. Δ. 15/Δ’/οικ. 
16486/500/7-5-2020 υπουργικής απόφασης (Β' 1775), 
αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Στις διατάξεις του άρθρου 1 υπάγονται οι αυτοτε-
λώς απασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες του 
e-Ε.Φ.Κ.Α, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 
(Α'  85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του 
ν. 4670/2020 (Α' 43), καθώς και πρόσωπα που υπάγονται 
στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ με εισοδηματικά ή πλη-
θυσμιακά κριτήρια, οι οποίοι έχουν ενεργό, κύριο κωδικό 
δραστηριότητας στις 20/03/2020, ή των οποίων τα ακα-
θάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/03/2020 κωδικού 
δευτερεύουσας δραστηριότητας, από τους αναφερόμε-
νους στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπό-
σπαστο μέρος της παρούσας -όπως έχει καθοριστεί με 
την υπ’ αρ. Α.1074/2-4-2020 απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονομικών (Β’1159), όπως αυτή τροποποιήθηκε με 
την υπ’ αρ. Α.1085/13.4.2020 απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονομικών (Β’ 1388)-, όπως αυτά προκύπτουν από την 
αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 
2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που 
αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020.

2. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα της παρ. 1 ασκούν 
πολλαπλή επαγγελματική δραστηριότητα ή ασκούν πα-
ράλληλα και δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση 
του πρώην ΟΓΑ, οι ρυθμίσεις του άρθρου 1 εφαρμόζο-
νται, εφόσον για μία από τις ασκούμενες επαγγελματικές 
δραστηριότητες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηρι-
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ότητας στις 20/03/2020, ή των οποίων τα ακαθάριστα 
έσοδα ενεργού κατά την 20/03/2020 κωδικού δευτε-
ρεύουσας δραστηριότητας, από τους αναφερόμενους 
στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας, όπως αυτά προκύπτουν από την 
αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 
2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που 
αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020».

2. Στο τέλος της υπ’ αρ. Δ. 15/Δ’/οικ. 16484/499/
7-5-2020 υπουργικής απόφασης (Β' 1775) προστίθεται 
πίνακας κωδικών αριθμών δραστηριότητας ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Παρατίθεται ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας 

(ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται. Σε περίπτωση τετρα-
ψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορί-
ες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου 
συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.
ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ
01.19.2 Καλλιέργεια ανθέων και μπουμπουκιών 

ανθέων σπόρων ανθέων
01.29 Άλλες πολυετείς καλλιέργειες
01.30 Πολλαπλασιασμός των φυτών
01.49.19.02 Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, 

μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων)
01.49.3 Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερ-

μάτων και διάφορων ακατέργαστων 
προβιών και δερμάτων

01.63.10.12 Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ 
των υστέρων πώληση για ίδιο λογαρια-
σμό)

01.63.10.13 Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ 
των υστέρων πώληση για λογαριασμό 
τρίτων)

03.11 Θαλάσσια αλιεία
03.12 Αλιεία γλυκών υδάτων
03.21 Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια
03.22 Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων
10.39.23 Παραγωγή επεξεργασμένων και συ-

ντηρημένων καρπών με κέλυφος, 
αράπικων φιστικιών, που διαθέτονται 
καβουρδισμένα, αλατισμένα ή με άλλο 
τρόπο παρασκευασμένα

10.52 Παραγωγή παγωτών
10.71 Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζα-

χαροπλαστικής
10.82 Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζα-

χαρωτών
10.83 Επεξεργασία τσαγιού και καφέ
10.85 Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φα-

γητών
11.01 Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη 

αλκοολούχων ποτών
11.02 Παραγωγή οίνου από σταφύλια
11.03 Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από 

άλλα φρούτα

11.04 Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων 
ποτών που υφίστανται ζύμωση

11.05 Ζυθοποιία
13.10 Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφα-

ντικών ινών
13.20 Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών
13.30 Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργι-

κών προϊόντων
13.91 Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και 

υφασμάτων πλέξης κροσέ
13.92 Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουρ-

γικών ειδών, εκτός από ενδύματα
13.93 Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών
13.94 Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοι-

νιών, σπάγγων και διχτυών
13.95 Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και 

προϊόντων από μη υφασμένα είδη, 
εκτός από τα ενδύματα

13.96 Κατασκευή άλλων τεχνικών και βιομη-
χανικών κλωστοϋφαντουργικών ειδών

13.99 Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προ-
ϊόντων π.δ.κ.α.

14.11 Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων
14.12 Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας
14.13 Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυ-

μάτων
14.14 Κατασκευή εσωρούχων
14.19 Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρ-

τημάτων ένδυσης
14.20 Κατασκευή γούνινων ειδών
14.31 Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής 

πλέξης και πλέξης κροσέ
14.39 Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και 

ειδών πλέξης κροσέ
15.11 Κατεργασία και δέψη δέρματος κατερ-

γασία και βαφή γουναρικών
15.12 Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευ-

ών), τσαντών και παρόμοιων ειδών, ει-
δών σελοποιίας και σαγματοποιίας

15.20 Κατασκευή υποδημάτων
16.29 Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο 

κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών 
καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

17.12 Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού
17.21 Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και 

χαρτονιού και εμπορευματοκιβώτιων 
από χαρτί και χαρτόνι

17.22.13 Κατασκευή δίσκων, πιάτων κάθε είδους 
και φλιτζανιών και παρόμοιων ειδών, 
από χαρτί ή χαρτόνι

17.23 Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρ-
τικών)

17.29 Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και 
χαρτόνι
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18.11 Εκτύπωση εφημερίδων
18.12 Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες
18.13 Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγ-

γραφής μέσων
18.14 Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηρι-

ότητες
18.20 Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέ-

σων
20.30 Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και 

παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανιών 
τυπογραφίας και μαστιχών

20.41.4 Παραγωγή ευωδών παρασκευασμάτων 
και κεριών

20.42 Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευα-
σμάτων καλλωπισμού

20.51 Παραγωγή εκρηκτικών
20.53 Παραγωγή αιθέριων ελαίων
22.29.25 Κατασκευή εφοδίων γραφείου ή σχολι-

κών εφοδίων από πλαστικές ύλες
23.19.22 Κατασκευή γυαλιών ρολογιών τοίχου 

και χεριού ή ματογυαλιών, μη κατεργα-
σμένων οπτικά σφαιρών (μπαλών) κοί-
λων και των τμημάτων τους, από γυαλί, 
για την κατασκευή παρόμοιων γυαλιών

25.92 Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών 
συσκευασίας

25.99 Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊό-
ντων πδκα

26.51 Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέ-
τρησης, δοκιμών και πλοήγησης

26.60 Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρο-
νικών μηχανημάτων ιατρικής και θερα-
πευτικής χρήσης

27.40 Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού 
εξοπλισμού

30.92 Κατασκευή ποδηλάτων και αναπηρικών 
αμαξιδίων

31.01 Κατασκευή επίπλων για γραφεία και 
καταστήματα

31.02 Κατασκευή επίπλων κουζίνας
31.03 Κατασκευή στρωμάτων
31.09 Κατασκευή άλλων επίπλων
32.12 Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών 

ειδών
32.13 Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης 

και συναφών ειδών
32.20 Κατασκευή μουσικών οργάνων
32.30 Κατασκευή αθλητικών ειδών
32.40 Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους
32.50 Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών 

οργάνων και προμηθειών
32.99 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες 

πδκα
33.11 Επισκευή μεταλλικών προϊόντων

33.12 Επισκευή μηχανημάτων
33.13 Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού 

εξοπλισμού
33.14 Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού
33.15 Επισκευή και συντήρηση πλοίων και 

σκαφών
33.16 Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών 

και διαστημόπλοιων
33.17 Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλι-

σμού μεταφορών
33.19 Επισκευή άλλου εξοπλισμού
33.20 Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημά-

των και εξοπλισμού
35.30 Παροχή ατμού και κλιματισμού
41.10 Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων
41.20 Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για 

κατοικίες και μη
42.99 Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μη-

χανικού π.δ.κ.α.
43.11 Κατεδαφίσεις
43.12 Προετοιμασία εργοτάξιου
43.13 Δοκιμαστικές γεωτρήσεις
43.21 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
43.22 Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκατα-

στάσεις θέρμανσης και ψύξης
43.29 Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις
43.31 Επιχρίσεις κονιαμάτων
43.32 Ξυλουργικές εργασίες
43.33 Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων
43.34 Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπι-

νάκων
43.39 Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολο-

κλήρωσης και τελειώματος
43.91 Δραστηριότητες κατασκευής στεγών
43.99 Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές 

δραστηριότητες π.δ.κ.α.
45.11 Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μη-

χανοκίνητων οχημάτων
45.19 Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχη-

μάτων
45.20 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνη-

των οχημάτων
45.31 Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημά-

των μηχανοκίνητων οχημάτων
45.32 Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημά-

των μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξει-
δικευμένα καταστήματα

45.40 Πώληση, συντήρηση και επισκευή μο-
τοσικλετών και των μερών και εξαρτη-
μάτων τους

46.11.12 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσο-
λαβούν στην πώληση λουλουδιών και 
φυτών
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46.11.19.02 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολα-
βούν στην πώληση ακατέργαστων γου-
νοδερμάτων και διάφορων ακατέργα-
στων προβιών και δερμάτων

46.11.19.26 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολα-
βούν στην πώληση υφαντικών ινών

46.14 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσο-
λαβούν στην πώληση μηχανημάτων, 
βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και 
αεροσκαφών

46.15 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσο-
λαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών 
οικιακής χρήσης, σιδηρικών και ειδών 
κιγκαλερίας

46.16 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολα-
βούν στην πώληση κλωστοϋφαντουρ-
γικών προϊόντων, ενδυμάτων, γουνα-
ρικών, υποδημάτων και δερμάτινων 
προϊόντων

46.17.11.24 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολα-
βούν στην πώληση τσαγιού και καφέ

46.17.11.25 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσο-
λαβούν στην πώληση τυποποιημένων 
ειδών διατροφής

46.17.12 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολα-
βούν στην πώληση ποτών

46.18.11.01 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολα-
βούν στην πώληση ακτινολογικών και 
ηλεκτρονικών μηχανημάτων και λοιπού 
εξοπλισμού ιατρικής και θεραπευτικής 
χρήσης

46.18.11.02 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολα-
βούν στην πώληση αρωμάτων και πα-
ρασκευασμάτων καλλωπισμού

46.18.11.06 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολα-
βούν στην πώληση ιατρικών και οδο-
ντιατρικών οργάνων, μηχανημάτων και 
εργαλείων

46.19 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολα-
βούν στην πώληση διαφόρων ειδών

46.22 Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυ-
τών

46.24 Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιών 
και κατεργασμένου δέρματος

46.31.11.02 Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων ξη-
ρών καρπών

46.31.12.08 Χονδρικό εμπόριο κατεργασμένων ξη-
ρών καρπών

46.31.12.15 Χονδρικό εμπόριο ξηρών καρπών, κα-
βουρδισμένων αράπικων φιστικιών, 
αλατισμένων ή με άλλο τρόπο συντη-
ρημένων

46.33.13.05 Χονδρικό εμπόριο ζωικών ή φυτικών 
λιπών και ελαίων και των κλασμάτων 
τους, υδρογονωμένων, εστεροποιημέ-
νων, αλλά χωρίς να έχουν υποστεί πε-
ραιτέρω παρασκευή

46.34 Χονδρικό εμπόριο ποτών
46.36 Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας 

και ειδών ζαχαροπλαστικής
46.37 Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακά-

ου και μπαχαρικών
46.38 Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων, 

συμπεριλαμβανομένων ψαριών, καρ-
κινοειδών και μαλακίων

46.39 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο 
τροφίμων, ποτών και καπνού

46.41 Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργι-
κών προϊόντων

46.42 Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υπο-
δημάτων

46.43 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών

46.44 Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης 
και γυαλικών και υλικών καθαρισμού

46.45 Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλ-
λυντικών

46.47 Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και 
φωτιστικών

46.48 Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμη-
μάτων

46.49 Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικια-
κής χρήσης

46.51 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού 
υπολογιστών και λογισμικού

46.52 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και 
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και 
εξαρτημάτων

46.64 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για 
την κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία, 
και χονδρικό εμπόριο ραπτομηχανών 
και πλεκτομηχανών

46.65 Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου
46.66 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και 

εξοπλισμού γραφείου
46.69 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων 

και εξοπλισμού
46.76 Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων 

προϊόντων
46.77.10.30 Χονδρικό εμπόριο φυτικών απορριμμά-

των και φυτικών υπολειμμάτων
46.90 Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο
47.19 Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευ-

μένα καταστήματα, εκτός από Εκμετάλ-
λευση καταστήματος ψιλικών ειδών 
γενικά (47.19.10.01), Εκμετάλλευση 
περίπτερου (47.19.10.02 )

47.23 Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών 
και μαλακίων σε εξειδικευμένα κατα-
στήματα
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47.24 Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευα-
σμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας 
και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα 
καταστήματα

47.25 Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμέ-
να καταστήματα

47.29 Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε 
εξειδικευμένα καταστήματα

47.41 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών, περιφερειακών μονάδων υπο-
λογιστών και λογισμικού σε εξειδικευ-
μένα καταστήματα

47.42 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού σε εξειδικευμένα κατα-
στήματα

47.43 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και 
εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.51 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργι-
κών προϊόντων σε εξειδικευμένα κατα-
στήματα

47.52 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων 
και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστή-
ματα

47.53 Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και 
επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε 
εξειδικευμένα καταστήματα

47.54 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών 
συσκευών σε εξειδικευμένα καταστή-
ματα

47.59 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών 
και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε 
εξειδικευμένα καταστήματα

47.61 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευ-
μένα καταστήματα

47.62 Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γρα-
φικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστή-
ματα

47.63 Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής 
και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστή-
ματα

47.64 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού 
σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.65 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους 
σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδι-
κευμένα καταστήματα

47.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερ-
μάτινων ειδών σε εξειδικευμένα κατα-
στήματα

47.74 Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπε-
δικών ειδών σε εξειδικευμένα καταστή-
ματα

47.75 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών 
καλλωπισμού σε εξειδικευμένα κατα-
στήματα

47.76 Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, 
σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς 
και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευ-
μένα καταστήματα

47.77 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμη-
μάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.78 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ει-
δών σε εξειδικευμένα καταστήματα, 
εκτός από Λιανικό εμπόριο καύσιμου 
πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέρι-
ου, άνθρακα και ξυλείας (47.78.85)

47.79 Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ει-
δών σε καταστήματα

47.81 Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και 
καπνού, σε υπαίθριους πάγκους και 
αγορές

47.82 Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργι-
κών προϊόντων, ενδυμάτων και υπο-
δημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και 
αγορές

47.89 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαί-
θριους πάγκους και αγορές

47.99 Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημά-
των, υπαίθριων πάγκων ή αγορών

49.10 Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφο-
ρές επιβατών

49.20 Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευ-
μάτων

49.31 Αστικές και προαστιακές χερσαίες με-
ταφορές επιβατών

49.32 Εκμετάλλευση ταξί
49.39 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών 

π.δ.κ.α.
49.41 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων
49.42 Υπηρεσίες μετακόμισης
50.10 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές 

επιβατών
50.20 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές 

εμπορευμάτων
50.30 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβα-

τών
50.40 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπο-

ρευμάτων
51.10 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών
51.21 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμά-

των
52.21 Δραστηριότητες συναφείς με τις χερ-

σαίες μεταφορές
52.22 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές 

μεταφορές
52.23 Δραστηριότητες συναφείς με τις αερο-

πορικές μεταφορές
52.24 Διακίνηση φορτίων
52.29 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφο-

ρά δραστηριότητες
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55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα
55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα κατα-

λύματα σύντομης διαμονής
55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις 

για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκού-
μενα οχήματα

55.90 Άλλα καταλύματα
56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορί-

ων και κινητών μονάδων εστίασης
56.21 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδο-

σίας για εκδηλώσεις
56.29 Άλλες υπηρεσίες εστίασης, εκτός από 

Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχο-
νται από στρατιωτικές τραπεζαρίες 
(56.29.20.01)

56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών
58.11 Έκδοση βιβλίων
58.12 Έκδοση τηλεφωνικών και κάθε είδους 

καταλόγων
58.13 Έκδοση εφημερίδων
58.14 Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε εί-

δους
58.19 Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες
58.21 Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές
58.29 Έκδοση άλλου λογισμικού
59.11 Δραστηριότητες παραγωγής κινηματο-

γραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτι-
κών προγραμμάτων

59.12 Δραστηριότητες συνοδευτικές της πα-
ραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, 
βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων

59.13 Δραστηριότητες διανομής κινηματο-
γραφικών   ταινιών, βίντεο και τηλεο-
πτικών προγραμμάτων

59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματο-
γραφικών ταινιών

59.20 Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
60.10 Ραδιοφωνικές εκπομπές
60.20 Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγραμματι-

σμού και τηλεοπτικών εκπομπών
61.90 Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριό-

τητες
62.01 Δραστηριότητες προγραμματισμού 

ηλεκτρονικών συστημάτων
62.02 Δραστηριότητες παροχής συμβουλών 

σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολο-
γιστές

62.03 Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών 
συστημάτων

62.09 Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας 
της   πληροφορίας και δραστηριότητες 
υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών

63.11 Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση 
και συναφείς δραστηριότητες

63.12 Δικτυακές πύλες (webportals)
63.91 Δραστηριότητες πρακτορείων ειδήσε-

ων
63.99 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών πλη-

ροφορίας πδκα
68.10 Αγοραπωλησία ιδιόκτητων ακινήτων
68.20 Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή 

μισθωμένων ακινήτων
68.31 Μεσιτικά γραφεία ακινήτων
68.32 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι 

αμοιβής ή βάσει σύμβασης
69.10 Νομικές δραστηριότητες
69.20 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης 

βιβλίων και λογιστικού ελέγχου παρο-
χή φορολογικών συμβουλών, εκτός 
από Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου 
(69.20.1 )

70.21 Δραστηριότητες δημοσίων σχέσεων και 
επικοινωνίας

70.22 Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματι-
κών συμβουλών και άλλων συμβουλών 
διαχείρισης

71.11 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων
71.12 Δραστηριότητες μηχανικών και συνα-

φείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών 
συμβουλών

71.20 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
72.11 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη 

βιοτεχνολογία
72.19 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε 

άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχα-
νική

72.20 Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις 
κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστή-
μες

73.11 Διαφημιστικά γραφεία
73.12 Παρουσίαση στα μέσα ενημέρωσης
73.20 Έρευνα αγοράς και δημοσκοπήσεις
74.10 Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου
74.20 Φωτογραφικές δραστηριότητες
74.30 Δραστηριότητες μετάφρασης και διερ-

μηνείας
74.90 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές 

και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
75.00 Κτηνιατρικές δραστηριότητες
77.11 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων 

και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
77.12 Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών
77.21 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυ-

χής και αθλητικών ειδών
77.22 Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων
77.29 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών 

προσωπικής ή οικιακής χρήσης
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77.31 Ενοικίαση και εκμίσθωση γεωργικών 
μηχανημάτων και εξοπλισμού

77.32 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων 
και εξοπλισμού κατασκευών και έργων 
πολιτικού μηχανικού

77.33 Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων 
και εξοπλισμού γραφείου (συμπεριλαμ-
βανομένων των ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών)

77.34 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού 
πλωτών μεταφορών

77.35 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού 
αεροπορικών μεταφορών

77.39 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχα-
νημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών 
αγαθών πδκα

77.40 Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και 
παρεμφερών προϊόντων, με εξαίρεση 
τα έργα με δικαιώματα δημιουργού

78.10 Δραστηριότητες γραφείων εύρεσης 
εργασίας

78.20 Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσω-
ρινής απασχόλησης

78.30 Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου 
δυναμικού

79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτο-
ρείων

79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμέ-
νων ταξιδιών

79.90 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρα-
τήσεων και συναφείς δραστηριότητες

80.10 Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής 
προστασίας

80.20 Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημά-
των προστασίας

80.30 Δραστηριότητες έρευνας
81.10 Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθη-

τικών υπηρεσιών ( Συνδυασμένες βοη-
θητικές υπηρεσίες σε κτίρια και εξωτε-
ρικούς χώρους (καθαρισμού, φύλαξης, 
υποδοχής κ.λπ.)

81.21 Γενικός καθαρισμός κτιρίων
81.22 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού 

κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού
81.29 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού
81.30 Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου
82.11 Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριό-

τητες γραφείου
82.19 Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμα-

σία εγγράφων και άλλες ειδικευμένες 
δραστηριότητες γραμματειακής υπο-
στήριξης

82.20 Δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων
82.30 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών 

εκθέσεων

82.91 Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης 
και γραφείων οικονομικών και εμπορι-
κών πληροφοριών

82.92 Δραστηριότητες συσκευασίας
82.99 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρε-

σιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.
84.12 Ρύθμιση των δραστηριοτήτων για την 

παροχή περίθαλψης υγείας, εκπαίδευ-
σης, πολιτιστικών και άλλων κοινωνικών 
υπηρεσιών, εκτός από την κοινωνική 
ασφάλιση

84.13 Ρύθμιση των επιχειρηματικών δραστη-
ριοτήτων και συμβολή στην αποτελε-
σματικότερη λειτουργία των επιχειρή-
σεων

84.23 Δικαιοσύνη και δικαστικές δραστηρι-
ότητες

85.10 Προσχολική εκπαίδευση
85.20 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
85.31 Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
85.32 Τεχνική και επαγγελματική δευτερο-

βάθμια εκπαίδευση
85.41 Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια 

εκπαίδευση
85.42 Τριτοβάθμια εκπαίδευση
85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
85.52 Πολιτιστική εκπαίδευση
85.53 Δραστηριότητες σχολών ερασιτεχνών 

οδηγών
85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.
85.60 Εκπαιδευτικές υποστηρικτικές δραστη-

ριότητες
86.21 Δραστηριότητες άσκησης γενικών ια-

τρικών επαγγελμάτων
86.22 Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ια-

τρικών επαγγελμάτων
86.23 Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρι-

κών επαγγελμάτων
86.90 Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης 

υγείας
87.10 Δραστηριότητες νοσοκομειακής φρο-

ντίδας με παροχή καταλύματος
87.20 Δραστηριότητες φροντίδας με παρο-

χή καταλύματος για άτομα με νοητική 
υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρή-
ση ουσιών

87.30 Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή 
καταλύματος για ηλικιωμένους και άτο-
μα με αναπηρία

87.90 Άλλες δραστηριότητες φροντίδας με 
παροχή καταλύματος

88.10 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας 
χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιω-
μένους και άτομα με αναπηρία
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88.91 Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και 
παιδικών σταθμών

88.99 Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέρι-
μνας χωρίς παροχή καταλύματος πδκα

90.01 Τέχνες του θεάματος
90.02 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις 

τέχνες του θεάματος
90.03 Καλλιτεχνική δημιουργία
90.04 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και 

συναφείς δραστηριότητες
91.01 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρ-

χειοφυλακείων
91.02 Δραστηριότητες μουσείων
91.03 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτι-

ρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επι-
σκεπτών

91.04 Δραστηριότητες βοτανικών και ζωο-
λογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων

92.00 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός 
από Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε 
απ’ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.14), 
Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ ’ευθείας 
(on-line) σύνδεση (92.00.21)

93.11 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστά-
σεων

93.12 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων
93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής
93.19 Άλλες αθλητικές δραστηριότητες
93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και 

άλλων θεματικών πάρκων
93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και 

ψυχαγωγίας
94.11 Δραστηριότητες επιχειρηματικών και 

εργοδοτικών οργανώσεων
94.12 Δραστηριότητες επαγγελματικών ορ-

γανώσεων
94.91 Δραστηριότητες θρησκευτικών οργα-

νώσεων
94.99 Δραστηριότητες άλλων οργανώσεων 

π.δ.κ.α.
95.11 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών 

και περιφερειακού εξοπλισμού
95.12 Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας
95.21 Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας 

κατανάλωσης
95.22 Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης 

και εξοπλισμού σπιτιού και κήπου
95.23 Επιδιόρθωση υποδημάτων και δερμά-

τινων ειδών
95.24 Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής 

επίπλωσης
95.25 Επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων

95.29 Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και 
οικιακής χρήσης

96.01 Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλω-
στοϋφαντουργικών και γούνινων προ-
ϊόντων

96.02 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρεί-
ων και κέντρων αισθητικής

96.04 Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική 
ευεξία

96.09 Άλλες δραστηριότητες παροχής προ-
σωπικών υπηρεσιών π.δ.κ.α., εκτός 
από Υπηρεσίες οικιακού υπηρέτη 
(96.09.19.13), Υπηρεσίες προσωπικού 
οδηγού αυτοκινήτων (96.09.19.15)
Καταστήματα λιανικού εμπορίου που 
λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασί-
ας όλων των καταστημάτων λιανικού 
εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός 
καταστήματος» (shops-in a-shop), που 
βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήμα-
τα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτω-
τικά χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ 
μάρκετ και των φαρμακείων, υπό την 
προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη 
είσοδο για τους καταναλωτές.
Επιχειρήσεις έκδοσης πρωτογενούς 
(branded) ψηφιακού περιεχομένου, οι 
οποίες είναι εγγεγραμένες στο Μητρώο 
Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων 
Ενημέρωσης (Μητρώο OnlineMedia) 
που τηρείται στην Γενική Γραμματεία 
Επικοινωνίας και Ενημέρωσης κατά 
την έκδοση της παρούσας ή υποβάλουν 
σχετική αίτηση εγγραφής και ενταχθούν 
σε αυτό κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας 
επιτροπής της ΓΓΕΕ.
Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε εί-
δους που λειτουργούν εντός ξενοδο-
χειακών μονάδων και ξενοδοχειακών 
συγκροτημάτων, όπως και εντός των 
αερολιμένων της επικράτειας.
Καταστήματα λιανικής πώλησης τηλεπι-
κοινωνιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμ-
βανομένης της ανανέωσης προπληρω-
μένων τηλεπικοινωνιακών  υπηρεσιών 
και της επισκευής και αντικατάστασης 
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού χρη-
στών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Ιουνίου 2020 

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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